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Lohjan Laivureiden hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2000

Hallitus

Vastuualue Nimi

Kommodori Rainer Degerman

Sihteeri Tiina ttrtyllymaa

Satama Henry Silander

Perheveneily Eugen Stenman

Tiedotus Ann-Maria Laakso

Katsastus Martti ljas

Navikaatio Erkki Jääskeläinen

Tarvike Hellevi Rajala

Järvi Timo Sohlstrom

Toimihenkilöt

Vastuualue Nimi

Talous Arja Degerman

Katsastus Martti ljas

Katsastus Kari Korander

Katsastus Pentti Kukkakorpi

Katsastus Veikko Kylänpää

Katsastus Eero Lust

Katsastus Sven Westerberg

Puh. työ Puh. matka

019-3325205 0500-47U17
049-316840 vene

09-87005340 0/,00472503

M9-9y314 0400-821825

uo5-218481

050-5970904

c/i0-7673694

01 04642351 0500-202376 tai
050-5529384
M004378737

09-26060737 M0-7398737

Puh. työ Puh. matka

09-2568995 050-5693316

040-7673694

09-2242M30 0/,00471270

M00-459010

Puh. koti

09-2221523

09-2225534

019-386181

019-331613

019-331369

019-322323

019-U2941

019-386537

01 9-323364

Puh. koti

09-2221523

019-322323

09-2247731

019-vu76

019-321710

019-321483

Fax

01 9-3325555

09-2225530

019-340431

0104642528

Fax

09-256il24

09-2226156

019-343476

uoo473691

0400472413



KOMMODORIN PALSTA

VUOSITUHANNEN ENSIMMÄINEN KESÄ oN oVELLA

Tätä kirjoittaessani on seuran veneilykausi avattu perinteisellä tavalla eli
vuotuinen venemessumatka on takana ja varmaankin monen jäsenen mielessä
kävi mahdollisen lottovoiton käyttäminen pikaisesti uuden veneen
hankkimiseksi.
Lohjan Laivureiden vuosikokous valtuutti viime marraskuussa hallituksen
hankkimaan saaritukikohdan käyttämällä viime vuosina kertynyttä pääomaa
sekä ottamaan tarvittava pankkilaina hankkeen rahoittamiseksi. Hallituksen
ajatuksena on hankkia saaritukikohta Tammisaaren - lnkoon väliltä, jotta se olisi
sopivan matkan päässä sekä Tammisaaressa että lnkoossa venettään pitäville
jäsenille. Pyydänkin tässä yhteydessä kaikkia seuramme jäseniä pitämään
silmänsä ja korvansa aukija kertomaan hallitukselle mahdollisista myytävistä
kiinteistöistä. Kiinteistöjen hinnat ovat koko ajan nousussa ja voi olla, etteivät
rahamme riitä vielä tänäkään vuonna. Toisaalta meillä ei ole mitään pakkoa
ostaa tukikohtaa jos sopivaa paikkaa ei tunnu löytyvän.
Villahden vuokrasopimus päättyy tämän vuoden lopussa, mutta hallitus on
vakuuttunut, että vuokraisännällämme ei ole aikomuksia olla jatkamatta
vuokrasopimusta seuramme kanssa. Hallitus aikoo joka tapauksessa käydä
keskusteluja Villahden tulevaisuudesta omistajan kanssa vielä tämän kevään

ikana.

P.S. Muistakaa ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoistanne sihteerille, jotta
venepuhelinluettelossa olisi oikeat tiedot.

Rainer Degerman

Kommodori
Puh. 0500 478 417
e-mail: imp.degerra@memo.volvo.se



tå
Sää ntöm ääräi nen kevätkoko us

Aika 25.03.2000 klo 12.00
Paikka Villahti

Esityslista

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteerija kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Hyväksytäänkokouksentyöjärjestys

5 llmoitusasiat

6 Esitellään hallituksen toimintakertomus

7 Esitetään tuloslaskelma ja tilintarkastajien antama lausunto ja
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Päätetääh voiton/tappion kirjaamisesta hallituksen esittämällä tavalla.

I Päätetään tili- ja vastuuvapaudesta

I Päätetään muista hallituksen taijäsenten esittämistä asioista ottaen
huomioon seuran sääntöjen ja yhdis§slain määräykset

10 Kokouksenpäättäminen



KUTSU

Lohjan Laivurit ry:n
Sääntömääräi nen kevätkokous

Lauantaina 25.03.2000 klo 12.0A
Villahdessa

Esillä sääntöjen 16 §:n mukaiset asiat.

Lohjan Laivurit ry
Hallitus

ULKOILUPAIVA

U I koi I upäivä Vi llahdessa
Lauantaina 25.03.2000 klo 13.00

Vapaamuotoista liikkumista sukset, pulkat
ja pilkit mukaan.

Virvokkeita ja keittoa tarjolla.

Ulkoilupäivän yhteydessä on mahdollisuus
osallistua veneilUän EA - koulutukseen.

Kouluttajana Pi rjo Sundqvist

Ps. Sauna on lämmin



SåITRIS

UUdEt SAARIST OKIPPARIT'f

PPI
Tutk t nto

Merivi rta Markku
PaulJ.now Rickard

*Pohj aväre Niko
RaJ alahti EI ina
Rossi Imrno

x Ruoste Pekka
x Ruuskanen Olli
Saari Risto

x§utinen Ve§a
Toivonen Pllkko \-/
Tähtinen Heikki
Ålander Tuli a

* Aalto Rei j o
>( Ahtel,a Eero
x Ala-Konni Jussi
Y Grömberg Maatet
x Grönberg ['Iikael
Heino Jukka

x Herlevi Jani
Y Joenpelto Timo
Jokinen Jouko
Kahila Juha
Leinonen Tiina

Y Leskinen Hatj a

"Lesklnen Reijo
Ltndstedt SePPo
Litsllä Janl
Marttlla Esa

y E La/,, l;tcn
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YLÄMÖKN VUOKRAUS

Villahdessa sijaitsevaa ylämökkiä voivat jäsenet vuokrata talviaikana 1 .10 - 30.4
vuokra on 50 mk / vrk.
Viikonloppuna minimi vuokra-aika on 2 vrk. Viikolla voi varata myös yhdeksi yöksi.
Touko- ja syyskuussa mökkiä ei vuokrata vaan mökki on yhteisessä käytössä.
Kesäkuukausina vuokra on vain 30 mk / vrk.

Säännöt:
Vaihto tapahtuu klo 15.00, joka tarkoittaa että mökki on oltava siivottuna ja astiat
pestynä klo 15.00 mennessä, jolloin seuraava vuokraaja pääsee asettumaan
mökkiin. Siinä tapauksessa, ettei seuraava vuokraaja ole tullut voit pitää mökkiä
tukikohtana klo 18.00 asti. Huom! Mökki on oltava luovutuskunnossa klo 15.00

Mökissä on kaikki tarpeellinen lukuunottamatta lakanoita, peitteitä ja pyyhkeitä.
Roskat on vuokraajan vietävä lähtiessään. Puita tuodaan koriin valmiiksi
seu raavalle vuokraajal le.
Käytä VARATTU- kilpeä ollessasi mökillä, näin takaat rauhasi ja viihtyvyytesi.

Saunamaksut:
Maksut ovat 20 mk / kerta / perhe, 10 mk / kerta / henkilö.
Sauna-mökkiä ei voi varata, vaan käyttöoikeus on kaikilla.
Paikalla olijat sopivat käyttöajoista.

Mökin vuokrausta näitaa 1.4.2000 alkaen

Pirio Jurvanen
Anjalankatu 2 08100 Lohja

puh. 019-331050 varm.iltaisin
0500-472310

å8r
hk§ Myyd?än / Osteta an I Vaihdetaan / Lahjoitetaan
Myydään:

Tarpeettomana Tutka JVC - 1000
Tukkiankkuri 20 kg 300 mk
VHF antenneja
Erikokoisia leputtimia

Kiinnostu ja tarjoa jotain !

4850.00 mk

Pasi Virtanen
0500 506901, 019 325000



Katsastussää n nöt v. 2000

Perusteet

Katsastuksen perusteena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta

ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista
ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuus-

myönteisten asioiden omaksumisessa.
Kåtsastuksen tärkeimpänä perusteena on merilain 8 §: "Aluksen tulee,

sitä merenkulkuun käytettäessä, olla niin rakennettu, varustettu, miehi-

tetty, lastattu ja vaadiitavin tarvikkein varattu, että ihmishenki ja omai-

suus voidaan, ottaa hupmioon sekä kulkuveden laatu että liikenne,
johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi-
Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on

veneen omistajalla tai haltijalla, ja kulussa ollessa päällikkönä

toimivalla. Katsastus ei heitä vapauta tästä vastuusta. Päällikön on

ennen purjehd ukselle lähtöä parhaansa mukaan varmistaud uttava siitä,

että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi varustettu ja

miehitetty.
Kitpailussa noudatettavista katsastusohjeista määrätään kilpail ukutsus-

sa. t<itpail uturvallisuusmääräysten mukainen katsastus koskee vain kul-

loistakin kilpailutapahtumaa eikä korvaa sen ulkopuolella näiden

sääntöjen mukaista katsastusta.

KatsastusmenettelY

Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen.
Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun men-

nessä, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Seura

voi harkintansa mukaan myöntää pidennystä katsastuksen voimassa-

oloon tai poikkeuksia katsastuskaudesta.
Katsastettu vene merkitään vuosittain kotiseuran venerekisteriin, jolloin

vene saa oikeuden käyttää seuran lippua. Katsastuksen suorittaa seu-

ran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on

liittojen myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös vie-

raan seuran katsastajalla.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin kun vene on

vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut.

Seura voi myös peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan

olevan aihetta.



i
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Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena
veneen ollessa maissa ja toinen veneen oltessa vesillä purjehdus val-miina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkofuolelta veneen runko,
ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkaste-
taan vastaavat kohteet sekä mootiori. 

.

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdus valmiina,jolloin tarkastetaan turvailisu uteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.

Katsastuspöytä ki rja ja venetod istus

Peruskatsastuksesta laaditaan katsastuspöytäkirja, jonka toinen kappa-le jää veneen omistajalle ja toinen seuratte, jontå rekisteriin vene mer-kitään. Vuosikatsastuksesta tehdään merkiniä peruskatsastuspöytä-
kirjaan sekä venetodistukseen.
Jos vuosikatsastuksen on tehnyt vieraan seuran katsastaja, on veneenomistaja n ilmoitettava katsastu i<sesta luotettava lla taval la kotiseural-
leen veneen merkitsemiseksi rekisteriin. Venetodistuksen antaa perus-
katsastuksessa seura, jonka rekisteriin vene merkitään. Venetodistus
on asetuksessa mainittu todistus oikeudesta käyttää seuran lippua.Todistus on pidettävä mukana veneessä. venetodistus on voimassakatsastusmerkintÖjen mukaisesti. voimas.rolo pårttvv kuitenkin välit-tömästi veneen omistajan vaihtuessa tai omist.jrn vaihtaessa seu raa.Venetodistusta ei saa yliviivaamalla tai muulla tåvalla muutella.:,

Katsastusluokat

Veneet katsastetaa n niiden rakenteen, varustuksen ja purjehd usatueenmukaan seuraaviin luokkiin:

Katsastusluokka 1 : Avomeri

Avomeriolos u hteisiin p u rjehd uskautena vallitsevii n olosuhteisiin raken-teeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, jotka pvstvvat olemaan tarvit-tavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaä ltämeien trntineen, pohjan-
meren, Ruotsin, Ngrjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret,Biskaja, Espanja, portugalin rannikot sekä välimeien (=f uroopanrannikkovedet ja Välimeri).

t\../



Katsastusl uokka 2: Rannikko

Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä normaalina purjehduskautena

vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet,

jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdys?lu9 kattaa
peraåären ja Suomenlahden, suotuisissa olosuhteissa Pohjois-

Itämeren Hanko-Gotlanti - linjan länsipuolella, sekä Etelä-ltämeren

linjan öolanti-Bornholm-Rugen länsipuolella.

Katsastusluokka 3: Saaristo

Saaristoon ja sisävesi lle normaalina purjehduskautena vallitsevii n

olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet.

Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järv_et, Ahvenanmeren,

Suömenlahden perukan Mipurinlahdelle ja Saimaan kanavalle, sekä

suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja Helsinki - Tallinna.

Katsastusluokka 4: Suoiaiset vesialueet

Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet,

sekå valvotuissa olosuhteissa purjehdustapahtumat.

Vesiliikennelakiin on tullut muutoksia ja ainoa opus missä se on koottuna

on Lakikokoelma Vesiliikenteen säädökset 1998 ia 1999. Kirjaa saa

ainakin tilaamalla Lohjan Kirjakaupasta, hinta 100 mk. Kirja kuuluu

katsastusva ru steisi i n

Tässäpä nämä tärkeimmät olivatkin, jos on kysyttävää niin soitellaan.

Kevätterueisin Martti lias puh. 019 322323
040 7673694

Yhteiskatsastukset v.2000

EKE - Marin 15.5
Villahti 16.5
EKE - Marin 05.6
Villahti 06.6

klo 17.00 - 19.00
klo 17.00 - 19.00
klo 17.00 - 19.00
klo 17.00 - 19.00

Lohjanjäruellä soPimuksen mukaan

yhteiskatsastuksissa Villahdessa ja Eke-Mari nissa voi tarkastuttaa

sammuttimet ja kaasujärjestelmät Presso Centerin toimesta.

Myynnissä on alaan liittyviä tuotteita.



TAPAHTUMAKALENTERI v.2000

Kevätkokous 25.03.2000
Ulkoilupäivä 25.03.2000
Laituripaikkahakemuksen jättöpäivä 15.04.2000
Lipunnosto ja kevättalkoot 20.05.2000
Eskaaderit Riikaan 08.06.2000
J u han n usjuh lat 23.06.2000
Lipunlasku ja syystalkoot 30.09.2000
Syyskokous ja pikkujoulujuhla 25.11 .2000
Kokoontuminen ?

Sataman kuulumisia

Satama lepää jäisen peitteen kahleissa kevättä odottaen. Pahimmilta vaurioil-
ta ehkä vältyttiin tänä talvena, vain isolaituri on siirtynyt syysmyrskyissä pari
metriä rantaan päin. Jäät ovat rikkoneet avannon auki pitävän pumpun.
Kevät talkoissa vauriot on tarkoitus korjata laiturin osalta. Poijuketjuja on myös
tarkoitus uusia vanhemmasta päästä.
25.03.2000 kevätkokous ja ulkoilutapahtuma Orssissa. Kaikki mukaan suksi-
neen, pulkkineen ja pilkkeineen!
Satamassa on tarjolla vapautuneita venepaikkoja kaikissa kolmessa laiturissa.
Kaikki han mu istavat lä hettää venepai kka hakemu ksen, vii mei nen jättöpäivä
15.04.2000.
Kohta päästään veneen kevätkunnostukseen ja huoltoon kesän purjehduksia
varten.

Talvisin terveisin ja kevättä odottaen,
Henry

ni - Loksodromi 112000

Julkaisija: Lohjan Laivurit ry
Toimitus: Ann-MariaLaakso

Korpikatu 11 08150 Lohja

Puh. 019 331369 ilt.
Gsm. 050 5970904
Sähköposti : ataatsoa':nic.fi

Lämmin kiitos lrjalle monivuotisesta toimittajan ja tiedottajan työstä jäsenlehdessämme.
lloista ja aurinkoista tulevaa veneily kesää.

Toivoo LoLa:n väki



Rainer Degerman
Lohjantie 48 A 5
03 100 Nummela

-

Ilatrsatatlro Yclleilysl Jätehuolto' -lrulut muilla?
- hanlrl oma Roslra-RooPG 'lilcrlrlril
Maamme matkaveneilijöistä vain osa maksaa vuosit-
taisen käyttömaksun Roope-palveluista: venereittien
varre I la ol evista jätepi stei st ä ia ku iva käymälöistä.

Mikäli sinulla ei vielä ole Roska-Roope -merkkiä,
tilaa se Pidä Saaristo Siistinä ry:stä,
puh. (02) 2745500, e-mail: kaarina@pssry.inet.fi
tai www.roskaroope.net. Merkin hinta Vuonna 2000
on 100 mk.


